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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Mali Giganci w Gminie Żukowo” 

 

 §1  

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt realizowany jest przez Gminę Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. 

2. Partnerem projektu jest: 

2.1. Fundacja EDUFUN z siedzibą w Pucku, ul Sędzickiego 1/15, 84-100 Puck. 

3. Termin realizacji projektu 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.  

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020.  

5. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt jest skierowany dzieci z następujących szkół/Oddziałów Wychowania Przedszkolnego w Gminie 

Żukowo: 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie/ Odział Wychowania Przedszkolnego,  

- Szkoła Podstawowa im. Jana Trepczyka w Miszewie/ Oddział Wychowania Przedszkolnego, 

- Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu/ Oddział Wychowania Przedszkolnego, 

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza  w Chwaszczynie/ Oddział Wychowania Przedszkolnego, 

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie/ Odział Wychowania Przedszkolnego. 

 

2. Do projektu Gmina Żukowo zakwalifikuje nie mniej niż 227 dzieci. 

3. Udział dzieci z Oddziałów Wychowania Przedszkolnego w zajęciach prowadzonych w ramach projektu 

jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Dzieci zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zgodnie z procedurą naboru na podstawie 

spełnienia odpowiednich kryteriów. 

5. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkół wymienionych w pkt. 1, w dni nauki szkolnej oraz w razie 

konieczności także w dni wolne od nauki szkolnej. 

6. W ramach projektu utworzone zostaną łącznie 42 nowe miejsca  wychowania przedszkolnego  

w wymienionych w pkt. 1 szkołach.  

7. W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia dla dzieci z Oddziałów Wychowania 

Przedszkolnego objętych projektem: 

1. Zajęcia dodatkowe/Wyrównawcze: 

- Logopedia 

- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
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- Zajęcia socjoterapeutyczne 

- Wczesne wspomaganie rozwoju 

- Zajęcia terapeutyczne – artreterapia 

- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: 

- Język angielski 

- Język francuski 

- Rytmika 

- Zajęcia matematyczno – przyrodnicze (realizowane przez Fundację EDUFUN) 

- Robotyka (realizowane przez Fundację EDUFUN) 

- Warsztaty eksperymentalne (realizowane przez Fundację EDUFUN) 

 

8. W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 Festyny Kreatywności oraz 2 dni z nauką przygotowane  

i przeprowadzone przez Partnera – Fundację EDUFUN. 

9. Dla potrzeb projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie, materiały dydaktyczne dla dzieci, oraz 

dostosowane zostaną pomieszczenia do zajęć. 

§3 

Kryteria i procedura naboru uczestników 

1. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację są: koordynator projektu oraz koordynatorzy szkolni. 

2. Dostęp do uczestnictwa w projekcie jest równy i określony obiektywnymi kryteriami uczestnictwa. 

3. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły – do wyczerpania nowo utworzonych miejsc w 

poszczególnych placówkach, oraz do wyczerpania miejsc w grupach zajęć dodatkowych lub 

indywidualnych. 

4. W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa w zajęciach na jego miejsce możliwa jest rekrutacja 

dziecka z listy rezerwowej (dotyczy wszystkich rodzajów wsparcia). 

5. Lista rezerwowa tworzona jest na podstawie kryteriów rekrutacji z osób które nie zakwalifikowały się do 

uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności. 

6. Rekrutacja do nowo utworzonych miejsc Wychowania Przedszkolnego następuje na podstawie 

następujących kryteriów: 

- niski status ekonomiczny rodziny dziecka/ osoby samotnie wychowującej dziecko 

 (potwierdzony przez GOPS), 

- pochodzenie z rozbitej rodziny i/lub dziecko wychowywane samotnie, 

- bezrobocie w rodzinie (potwierdzone statusem bezrobotnego z PUP), 

- niepełnosprawność dziecka (potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności), 

7. O przyznaniu miejsca w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego decydować będzie ilość punktów, w 

przypadku równowagi punktów priorytetowo będą traktowane dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci 

wychowywane przez jednego rodzica/opiekuna. 

8. Do udziału we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach projektu mogą się zgłaszać dzieci 

spełniające następujące kryteria: 
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a) dziecko uczęszcza do jednego z Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętych projektem; 

b) rodzice dziecka wypełnili i podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie; 

c) rodzice dziecka wyrażą wolę by ich dziecko uczestniczyło w danym typie zajęć; 

d) nie ma przeciwwskazań co do uczestnictwa w danych zajęciach (np. przeciwwskazania lekarskie, 

choroby itp.); 

e) dziecko kwalifikuje się do udziału w zajęciach wyrównujących i korekcyjnych na podstawie opinii 

nauczyciela lub psychologa lub logopedy (w przypadku Zajęć dodatkowych – Wyrównawczych). 

9. Każdy rodzic może się ubiegać o uczestnictwo dziecka w więcej niż jednym typie zajęć – pod warunkiem, 

że będą dostępne miejsca po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji.  

10. Formularze rekrutacyjne składa się w placówce, do której uczęszcza dziecko u koordynatora szkolnego. 

11. W przypadku ubiegania się o możliwość uczestnictwa w więcej niż 1 rodzaju zajęć, składa się jeden 

formularz rekrutacyjny z zaznaczeniem które z zajęć są dla dziecka priorytetowe. 

12. Informacja o wynikach rekrutacji znajdzie się na tablicy ogłoszeń w szkołach. 

13. Dzieci, które nie zakwalifikują się na zajęcia z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej lub jako wolni słuchacze. Zastąpią oni te dzieci, które z różnych przyczyn przedwcześnie 

zrezygnują z udziału w projekcie. 

14. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans, tj. bez względu na płeć, rasę, 

wyznanie. 

 

§4 

Obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Dzieci, które zakwalifikują się do udziału w projekcie zobowiązane są do: 

- regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

- usprawiedliwiania każdej nieobecności np. ze względu na chorobę, 

- brania udziału w badaniach ewaluacyjnych 

2. Rodzice/Opiekunowie dzieci biorących udział w projekcie są zobowiązani do: 

- usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach (np. z powodu choroby), 

- wypełniania ankiet ewaluacyjnych 

- dostarczania innych informacji istotnych dla sprawozdawczości projektu 

- poinformowania placówki w przypadku rezygnacji z uczestnictwa dziecka w projekcie. 

 

§5 

Ogólne warunki organizacji zajęć dodatkowych 

1. Zajęcia będą zorganizowane tak by umożliwić dostęp do nich dla wszystkich chętnych, w tym 

zwłaszcza dzieci dojeżdżających i niepełnosprawnych. 

2. Zajęcia organizowane będą według harmonogramu w porozumieniu i za akceptacją dyrektora szkoły.  

O zmianach w harmonogramie zajęć rodzice będę informowani z wyprzedzeniem. 
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3. Dla każdych zajęć prowadzone będą dzienniki grup umożliwiające dokumentację i weryfikację 

programu i tematyki zajęć, frekwencji uczniów, badanie postępów w nauce poszczególnych uczniów. 

4. Udział w Festynach Kreatywności oraz w Dniach Nauką ma charakter nieobowiązkowy i dobrowolny. 

Do uczestnictwa w tych wydarzeniach zaproszone są wszystkie dzieci biorące udział w projekcie wraz z 

Rodzicami i Opiekunami bez względu na miejsce, w którym te wydarzenia będą się odbywały. Dojazd 

na te wydarzenia Rodzice i Opiekunowie zorganizują we własnym zakresie 

  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym „Regulaminie uczestnictwa  

w projekcie” lub wprowadzenie dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieregulowanych w „Regulaminie uczestnictwa” prawo do podjęcia ostatecznej decyzji 

posiada koordynator projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017r. i obowiązuje przez cały czas trwania projektu, tj. 

do 31.08.2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 


